
Wandelroute langs stille plekken in Utrecht Zuidwest

Langs deze route ziet u een eeuw stadsontwikkeling aan u voorbij trekken.
De Vondelparc-gebouwen dateren uit 1908. Ooit waren er scholen in gehuisvest,
nu is het een bedrijvencentrum met op het binnenterrein woningen. Door de bebouwing
rondom zijn hier stille straten gecreëerd. Een tegenovergestelde ontwikkeling zien we aan
de van Zijstweg. De oude hovenierswoning huis van Mien lag een eeuw geleden in een
rustig agrarisch gebied aan de rand van de stad. Nu raast het verkeer er langs op een
tweebaansweg en dreigt het huis te moeten wijken voor de verbreding tot een
zesbaansweg. Stilte is wel te vinden tussen de nieuwe flats achter de Veilinghaven.
Beginpunt van de wandeling is de hoek van de Vondellaan en Jutphaseweg (1), met
druk verkeer en een NS-station in aanbouw in 2011. Zodra u de Reyer Anslostraat in gaat
wordt het prettig rustig. Voetstappen knerpen op het pad en resoneren op het plankier
naar de Pieter Bernagiestraat (2). Soms suist een auto onder u langs, in de
parkeergarage. Bij de Westerbaenstraat gaat u een stukje rechts en dan links tussen de
schoolgebouwen door.
U steekt over naar de Da Costakade. Naarmate de verkeersweg verder achter u ligt is er
meer kans om de windvlagen in de bomen te horen ritselen en ruisen. U volgt de kade
voorbij het plantsoen op de hoek van de AM Schurmanstraat . Hier is de gevel versierd
met een gedicht van Da Costa (3). U gaat linksaf en passeert een tot appartementen
omgebouwde school. Iets verderop steekt u de Croeselaan over naar de Heycopstraat.
Aan de linkerkant ligt het veilinggebouw (4), waar nu een kinderdagverblijf in is
gevestigd.
Het voormalige bedrijventerrein langs het Merwedekanaal is veranderd in een woonwijk.
Aan het eind van de Heycopstraat slaat u rechtsaf, de Voorsterbeeklaan in. Anno 2011
wordt hier nog gebouwd, zodat het voetpad langs het Merwedekanaal pas verderop is te
bereiken via Rolderdiephof. Op de binnenplaats tussen de flats is het stiller dan in het
Merwedeplantsoen (5). Maar de ruimte langs de waterkant en het wuivende gras geven
ademruimte, een mooi luistermoment. U volgt het pad met de bocht mee en gaat via de
trappen naar de Veilinghaven (6). Recht tegenover u komt de van Zijstweg in het
gehoorveld.
Hier staan de verbouwde zandtrechters en onder groen bedolven ligt 
het Huis van Mien (7) . U steekt de Mandelabrug over en gaat dwars over het parkeerterrein
naar de Grebbeberglaan (8). Links zijn sportvelden en voorbij de kleurige sporthal is er
aan de linkerkant een wandelpad langs het water (9). Bij het geringste zuchtje wind
ritselen hier de populieren.
U gaat rechtdoor over de Johannes Beenlaan naar de Wilhelminalaan. U steekt over en
gaat rechtsaf. Hier overheerst de verkeersruis. Zo n vijftig meter naar links is een pad datʼ
toegang biedt tot Park Transwijk . Ter hoogte van de vijver met zijn brede rietkraag
(10) hoort u ganzen, eenden en/of kauwtjes. Verderop bij de Westdijklaan neemt u links
het pad de heuvel op. De bank (11) "in de wolken" is een mooie plek om het klankschap te
beluisteren.
De wandeling gaat verder de heuvel af, langs de educatieve tuinen (12) richting
Koeriersterslaan. Iets verderop steekt u de Beneluxlaan over en slaat de Pizarrolaan in.
Dit is de rustige kant van de vijver. U komt langs een kerk en gaat linksaf. Het pad leidt
naar de vijver aan de Columbuslaan (13). Bij het terras gaat u links naar de Cortezlaan,
die uitkomt op de boulevard langs het Amsterdam-Rijnkanaal(14) . Dit is het eindpunt
van de wandeling.
Hier hoort u een soundmix van boten, snelweg, vogels, fietsers en blaffende honden. Het
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vernieuwde pad is mogelijk een uitnodiging om de wandeling langs het kanaal te
vervolgen. Een aanrader is via de Prins Clausbrug het kanaal over te gaan naar de
Groenewoudsedijk, waar anno 2011 nog een perceel landbouwgrond ligt.


